
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يىضىعاث االبحاث نًقرراث سنىاث اننقم نهفصم انذراسً انثانً 
 9102/9191نهعاو االكاديًً 

 انًعًاريتهنذست انقسى 
 انبحج وانخطىاث وانتقييى  نًعرفت يحتىي عهً انطالب انرجىع نبرنايج يىديم

 واجراءاث انتسهيى

www.moodle.ohi.edu.eg/moodle 

 

 

 انكىد
 انًادة

 إسى انذكتىر طبيعت نشاط اإليتحاٌ اننهائي

يقال  عنىاٌ انبحج

 بحثي
بحج 

 يرجعي

يشروع 

 بحثي
 

HUM1

82 

يٓبراد 

انجؾش 

 اإلرظبلٔ
    ك.ػًزٔ كشك 

 انزؼهٛى ػٍ ثؼل -1

 رؤصٛز طٕق انؼًم ثبنجؾش انؼهًٙ -2

 رٕػٛخ انشجبة -3

 انًلٌرقطٛظ  -4

 ٔطبئم اإلرظبالد -5

IEN 

131 

ضجظ 

     انغٕكح
ك.ؽبسو 

 ػجلانهطٛف

 َظى انغٕكح فٙ يظبَغ انقزطبَخ انقبطخ -1

 طهت انزظهٛؼ َظى انغٕكح فٙ يظبَغ -2

 األطًُذ َظى انغٕكح فٙ يظبَغ -3

 انظٛزايٛك َظى انغٕكح فٙ يظبَغ -4

انًُزغبد انقشجٛخ  َظى انغٕكح فٙ يظبَغ -5

 نألثٕاة ٔ انشجبثٛك ٔ انجبركٛخ

 انًُظًخ انلٔنٛخ نًؼبٚٛز األٚشٔ -6

CIS 141 
فٕاص 

 ك.نًٛبء ػٛل     يٕاك

طُبػخ األطًُذ ٔ اػًبل انؼشل فٙ  -1

 انًُشآد

 إَٔاع انزكبو ٔ طُبػخ انظًُذ  -2

طُبػخ األطًُذ ٔ اإلفزجبراد انزٙ رغز٘  -3

 ػهٙ انًٕاك انُٓلطٛخ

 طُبػخ انظًُذ ٔ إَاع انًٕاطفبد -4

Arc 121 

ربرٚـ 

َظزٚبد ٔ

 1انؼًبرح 
    

ك.عًبل 

 ػجلانظالو

انًطهٕة ػًم ثؾش ػٍ طزٚك افزٛبر اؽل 

 انًمبرَبد اٜرّٛ:

انًؼبثل فٙ انؼًبرح انًظزٚخ انملًٚخ  .1

 ٔانؼًبرح االغزٚمٛخ.

انًؼبثل فٙ انؼًبرح االغزٚمٛخ  .2

 ٔانؼًبرح انزٔيبَٛخ.

انؼًبرح انزٔيبَٛخ ٔػًبرح انًؼبثل فٙ  .3

 فغز انًظٛؾٛخ.

ػهٗ اٌ ٚكٌٕ يزفمبً يغ انجؾش يضبنٍٛ 

يٍ انًؼبثل ػٍ كم ؽمجخ سيُٛخ رى افزٛبرْب يغ 

رطى انًظبلظ االفمٛخ ٔانمطبػبد ٔانٕاعٓبد 

ٔاالػًلح ٔانؾهٛبد انقبطخ ثٓى ثبطزقلاو 

 العاليوزارة التعليم  
 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا
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االكٔاد انُٓلطٛخ )نٛض ثبطزقلاو انؾبطت 

صى رظٕر ٔرزفك يغ اٜنٙ( ثمٛبص رطى يُبطت 

 انجؾش.

ARC 

122 

ربرٚـ 

َظزٚبد ٔ

 2انؼًبرح 
    

ك.نجُٙ ػجل 

 انؼشٚش

رؤصٛز إَمظبو اإليجزاطٕرٚخ انزٔيبَٛخ ػهٙ  -1

 انؼًبرح انًظٛؾٛخ 

كٔر يٕاك انجُبء فٙ انزؤصٛز ػهٙ انُظبو  -2

اإلَشبئٙ نهكُبئض فٙ أرٔثب ) كراطخ ؽبنخ 

 ػهٙ انطزاس انزٔيبَٛظك ٔ انمٕطٙ

ARC 

132 

اَشبء يجبَٙ 

2     ك.يؾًٕك ػطٛخ 
انزطٕيبد انزُفٛذٚخ ٔ علأل األػًبل نفٛال 

 طكُٛخ

ARC 

131 

اَشبء يجبَٙ 

1     
ك.يظطفٙ 

 ػجلانغهٛم
 انًجبَٙ انٓٛكهٛخ ٔ انؾٕائظ انؾبيهخ

 

ARC11

3 

انظم 

     انًُظٕرٔ
أ.و.ك.َشٕ٘ 

 ٕٚطف

 و.و.ْٛضى كبيم

 انظم ٔانظالل فٙ اإلظٓبر انُٓلطٙ . -1

 انًُظٕر ٔ إَاػّ فٙ اإلظٓبر انُٓلطٙ . -2

CIW 

121 
 انزطجٛمبد انًظبؽٛخ فٙ انًشبرٚغ انُٓلطٛخ ك.ػبكل انكٕيٙأ.     انًظبؽخ

ARC 

151 

رظًٛى 

     1يؼًبر٘ 

 أ.ك.يؾًل طبيؼ

 أ.ك.ؽظٍ ْٔجٙ

 ك.نجُٙ ػجلانؼشٚش

 ك.يؾًل انفالفهٙ

 أطض ٔ يؼبٚٛز رظًٛى انشبنٛٓبد

ARC 

112 

يٓبراد 

 ك.يؾًل انفالفهٙ     ثظزٚخ
يمبرَخ رؾهٛهٛخ نهٕعٓبد نؾمجزٍٛ يٍ انؼظز 

 االطاليٗ فٗ يظز

ARC 

252 

رظًٛى 

 ك.يؾًل انفالفهٙ     2يؼًبر٘ 
االطض ٔ انًؼلالد انزظًًٛٛخ نهًلارص ٔ  

يهؾمبد انًلرطخ يٍ يالػت ٔ يظزػ ٔ ؽًبو 

 طجبؽخ .. انـ

ARC 

253 

ظًٛى ر

     3يؼًبر٘ 

 أ.ك.يؾًل طبيؼ

أ.ك.يؾًل 

 ػٕٚضخ

 ك.يؾًٕك ػطٛخ

 ك.طبرح َجٛم

األطض ٔ انًؼبٚٛز ٔ انًؼلالد انزظًًٛٛخ 

 نًكَٕبد انًٕل انزغبر٘ انززفٛٓٙ

ARC 

242 
 ك.يؾًل انفالفهٙ     طٕرٛبد

فٙ انؼشل   soundscapeإطزقلايبد  -1

انظٕرٙ ) ػًم يمبرَخ رؾهٛهٛخ نًغًٕػخ يٍ 

 انًُبطك(

يؾبكبح نفزاؽ انلراطخ  simulationػًم  -2

 نهظٕد أ نالضبءح

CIW 

232 

رزكٛجبد 

 ك.سكزٚب ألؽًل     فُٛخ

االػزجبراد ٔاالطض انزٗ ٚغت  .1

يزاػبرٓب ػُل رظًٛى أَظًخ انظزف فٗ 

 انًُبطك انُبئٛخ.

 

أَظًخ انظزف ٔانزغذٚخ انًجزكزح فٙ  .2

 انًجبَٙ.

أَظًخ انظزف فٗ انًُبطك   .3

 انًُؼشنخ انُبئٛخ

ARC 

241 
     رؾكى ثٛئٙ

 ك.طًبػ طجؾٙ

 ك.يؾًٕك ػطٛخ

انؾهٕل انًظزقليّ يٍ انؼًبرِ انقضزاء -1

 نزؾمٛك انزاؽّ انؾزارّٚ 

 اَظًخ انزمٛٛى انجٛئٙ-2
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 ثزايظ انؾبطت االنٙ نزؾهٛم ػُبطز انًُبؿ-3

ARC 

224 

ربرٚـ 

َظزٚبد ٔ

 4ػًبرح 
    

ك.نجُٙ ػجل 

 انؼشٚش

انًظبعل ٔ رؤصٛز انًذاْت انلُٚٛخػهٙ رظًٛى  -1

 طزق اإلَشبء انًظزقليخ

كراطخ ٔ رؾهٛم يفزكاد ٔ ػُبطز انؼًبرح  -2

 اإلطاليٛخ فٙ انُٓل نألَلنض

CIS 231 

رظًٛى 

انًُشآد 

 انًؼلَٛخ
    ك.يؾًل أثٕانٛشٚل  

ARC26

2 

ربرٚـ 

َظزٚبد ٔ

 انزقطٛظ
    ٌك.فبكٚخ ػضًب 

يطهٕة ػًم يمبل ثؾضٙ ؽٕل كزبة  -

 انًلُٚخ(ثؼُٕاٌ )َجذح يقزظزح ػٍ 

HUM 

221 

إكارح 

  ك.ػظبو ػجلهللا     األػًبل

IEN 

314 

إكارح 

     يشزٔػبد
 ك.أنمذ كشٛك

 ك.سكزٚب أؽًل

. 

 Planningرمُٛبد رقطٛظ انًشبرٚغ  .1

Techniques 

 لٛبص ٔيزالجخ أكاء انًشزٔع .2

ARC 

371 

 رشزٚؼبد

يؼًبرٚخ 

 ٔػًزاَٛخ
    ٌك.فبكٚخ ػضًب 

انًٕؽل ٔ ثٍٛ لبٌَٕ انؼاللخ ثٍٛ لبٌَٕ انجُبء 

 انزظبنؼ فٙ شؤٌ يقبنفبد انجُبء

ARC 

331 

رطٕيبد 

     1رُفٛذٚخ 
ك.يظطفٙ 

 ػجلانغهٛم
إشززاطبد رُفٛذ يجبَٙ انزػبٚخ انظؾٛخ 

 ثبنًظزشفٛبد

ARC 

332 

رطٕيبد 

     2رُفٛذٚخ 
 ك.طًز ُْلأ٘

 ك.سكزٚب أؽًل

 انًٕضٕع االٔل 

ركُٕنٕعٛب انجُبء انؾلٚضخ يٍ فالل اؽلٖ 

 انؼُبطز االرٛخ :

 رشطٛجبد االرضٛبد ٔ انؾٕائظ ٔ االطمف 

 االَظًخ االَشبئٛخ انؾلٚضخ 

 ……(  -GRCيٕاك انجُبء انؾلٚضخ ) 

 انًٕضٕع انضبَٗ  

كٛفٛخ اطزقلاو انززكٛجبد انفُٛخ انذكٛخ كافم ٔ 

فبرط انًجبَٗ ٔ انزُظٛك ثٍٛ االلظبو انًقزهفخ 

 يٍ فالل شزػ اؽلٖ انؼُبطز االرٛخ :

 اَظًخ انؾزٚك  .1

 اَظًخ انزكٛٛف  .2

 انٕعٓبد ٔ االطمف انذكٛخ  .3

 رُظٛك ٔ رُفٛذ اػًبل انًٕلغ انؼبو .4

HUM 

351 

أفاللٛبد 

     انًُٓخ
 ك.يؾزس أؽًل

 ك.فبكٚخ ػضًبٌ

َبلش يل٘ أًْٛخ انًٛضبق االفاللٙ  .1

نًؼٓل أكزٕثز انؼبنٙ نهُٓلطّ ٔانزكُٕنٕعٛب 

 انزؼهًٛٛخ.ٔرؤصٛزِ فٙ عٕكح انؼًهٛخ 

َبلش يفٕٓو االؽززاف ٔلٛى  .2

افاللٛبد انزملو ػهٙ انًظزٕ٘ انًُٓٙ 

 نهًُٓلص.

َبلش ثبنؼزع ٔانزؾهٛم ألْى  .3

انًجبكئ انزئٛظٛخ ألفاللٛبد انًُٓلطٍٛ ٔيٛضبق 

 شزف انًُٓخ.

ٔضؼ كٔر انزُظًٛبد انُٓلطٛخ  .4

اإللهًٛٛخ ٔانؼبنًٛخ فٙ انزؼبيم يغ انًُٓلطٍٛ 

 ٔرفغ كفبءرٓى.

ٔضؼ كٔر األيٍ ٔانظاليخ فٙ إكارح  .5

األسيبد ٔانكٕارس ٔػاللزٓب ثؤفاللٛبد يُٓخ 

 انُٓلطخ.
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َبلش رؤصٛز انؼًهٛبد انُٓلطٛخ ػهٗ  .6

انًغزًؼبد يٍ يُظٕر االفاللٛبد ٔشزف 

 انًُٓخ.

HUM 

381 

يجبكئ 

 ك.راَٛب أثٕكاغز     رفبٔع
رهقٛض كزبة ثبنهغخ انؼزثٛخ ٚكٌٕ يضًَّٕ 

انزًُٛخ انذارٛخ نهًفبٔع انفؼبل ػٍ انزفبٔع أٔ 

 )انزًُٛخ انذارٛخ (

ARC 

336 

رؤْٛم 

طٛبَخ ٔ

 انًجبَٙ
    .فبكٚخ ػضًبٌك 

يطهٕة ػًم يمبل ثؾضٙ ػٍ أؽل انًزاعغ 

انًزٕفزح فٙ يغبل انظٛبَخ ٔ إػبكح انزؤْٛم 

 نهًجبَٙ ٔ انًجبَٙ انززاصٛخ

ARC35

4 

رظًٛى 

 ك.سكزٚب اؽًل     4يؼًبر٘ 

ٔاالػزجبراد انزظًًٛخ  األطض -1 

  فٗ انًجبَٗ

انزظًًٛٛخ نهٕاعٓبد  انًؼبٚٛز -2 

  انؾزكٛخ

ARC 

355 

رظًٛى 

     5يؼًبر٘ 

 أ.ك.أؽًل ػبثلٍٚ

أ.و.ك.ُْٛبر أثٕ 

 انًغل

 ك.نجُٙ ػجلانؼشٚش

 ك.يؾًٕك ػطٛخ

 ك.عًبل ػجلانظالو

 يزكش نهزغبرح ٔ كػى انظُبػبد انؾزفٛخ

Hum 

x75 

انؾضبرح 

انؼزثٛخ 

 ٔاإلطاليٛخ
    

ك.يظطفٙ 

 ػجلانغهٛم

انًطهٕة رملٚى ٔرلخ ثؾضٛخ يقزظزح فٙ أؽل 

 انًٕضٕػبد انزبنٛخ :

يكَٕبد ٔ فظبئض انًظغل فٙ اإلطالو  -1

 يغ كراطخ يضبل ) يظغل انظهطبٌ ؽظٍ (

يكَٕبد ٔ فظبئض ٔ أطض رظًٛى  -2

انًُشل فٙ انؾضبرح االطاليٛخ )انًضبل 

 انزطجٛمٙ ثٛذ انظؾًٛٙ(

رظًٛى انًجبَٙ انلفبػٛخ ٔ انجٕاثبد فٙ  -3

انؾضبرح اإلطاليٛخ ) انًضبل انزطجٛمٙ لهؼخ 

 طالػ انلٍٚ األٕٚثٙ(

HUM 

X73 

ربرٚـ 

يظز 

 انؾلٚش
    

ك.يظطفٙ 

 ػجلانغهٛم

انًطهٕة رملٚى ٔرلخ ثؾضٛخ يقزظزح فٙ أؽل 

 انًٕضٕػبد انزبنٛخ :

فززح ؽكى يؾًل ػهٙ ٔ أْى إَغبسارّ ؽزٙ  -1

 َٓبٚزّ

 فززح ؽكى انقلٕٚ٘ اطًبػٛم ؽزٙ َٓبٚزّ -2

ٕٚنٕٛ االطجبة ٔ األؽلاس ٔ  23صٕرح  -3

 انُزبئظ انًقزهفخ

 رؾزٚز طُٛبء -4

 

 لبئى ثؤػًبل رئٛض لظى انُٓلطخ انًؼًبرٚخ

 أ.و.ك.َشٕ٘ ٕٚطف


